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RETIFICAÇÃO 
do 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROJETO RONDON-UFRGS  
OPERAÇÃO PANTANAL – JULHO DE 2018 

 
 
A fim de flexibilizar o número de alunos que serão chamados para as fases de Dinâmica de 
Grupo e Entrevista Individual, bem como, ajustar o Cronograma a fim de adequar o processo 
de seleção ao número de alunos inscritos, à disponibilidade de espaço físico e da equipe do 
Núcleo Rondon UFRGS envolvida, estamos retificação do Edital de Seleção dos Alunos da 
UFRGS para participar da Operação Pantanal, em Miranda – MS, em julho de 2018, no Art. 16º  
e no Cronograma. 
 
O Art. 16º apresenta, portanto, a seguinte nova redação: 
... 
Art. 16º - A quarta fase de seleção compreenderá dinâmicas de grupo a serem realizadas com 
os alunos classificados na terceira fase e agrupados em dias e turnos conforme calendário. 

Parágrafo 1  – A presença na dinâmica de grupo é obrigatória e o não comparecimento 
na data e horário agendados implicará na desclassificação do aluno. 
... 
 
O Calendário revisado encontra-se abaixo: 
 
5 – Do Calendário 
 

Data Ação Local/Hora Observação 

14/12 a 
22/12 

Palestra de apresentação do Projeto 
Rondon – UFRGS 

Ver artigo 2º. 
Presença 
obrigatória 

22/12 a 
03/01 

Período de Inscrição: envio da 
documentação 

Pelo email 
projetorondon@ufrgs.br 

ver artigos 3º 
e 4º 

04 a 
10/01 

3ª Fase de Seleção (conforme 
critérios estabelecidos) 

  

11/01 
(até às 
18h) 

Divulgação dos alunos selecionados 
para 4ª Fase (dinâmicas de grupo) 

Pelo e-mail aos alunos e 
Divulgação no Site do 
Núcleo Rondon e DEDS 

 

12/01 
Agendamento das dinâmicas de 
grupo. 

Via sistema WEB Doodle  

15 e 
16/01 

Realização das dinâmicas de grupo 
(sendo um grupo por turno). 

A ser definido 
Presença 
obrigatória 

16/01 
(até às 
23h) 

Divulgação dos alunos selecionados 
para 5ª Fase (entrevistas 
individuais) 

Pelo e-mail aos alunos e 
Divulgação no Site do 
Núcleo Rondon e DEDS 
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17/01 
Agendamento das entrevistas 
individuais. 

Via sistema WEB Doodle  

18 e 
19/01 

Realização das entrevistas 
individuais. 

A ser definido 
Presença 
obrigatória  

Até 26/01 
Divulgação da listagem final dos 
alunos. 

Site WEB do Núcleo 
Rondon UFRGS e do 
DEDS, além da notificação 
por e-mail para os alunos 
selecionado. 

 

09/03 até 
05/07 

Reuniões de preparação e 
capacitação da equipe. 

 
Presença 
obrigatória 

 
 
 
 
 

Porto Alegre, 22 de dezembro de 2017. 
 

 


